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Oecumenische vesper 

 

Voorbereid door de Werkgroep Oecumene 

12 juni 2021 

Begeleiding: Harrie Vromen 

 

Thema: De wereld gaat weer open 

Sta op en ga de wereld in 
 

  

 

 

R 

10 februari 2018 

 

 



Muziek 

Welkom 

Aansteken kaars 

Openingslied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 
3. Samengekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 

Openingsgebed 
 

Vader in de hemel, 
waar twee of drie in uw naam samen zijn, 
daar bent u. 
 
Wilt u aanwezig zijn, 
in ons kijken, 
in ons luisteren, 
in ons denken,  
in ons verlangen. 
 
Zodat we vol van u zijn en uw wil kunnen doen. 
 
Open voor ons uw vrede die in Jezus is. 
 
Amen 

 



1e lezing: Ezechiël 17,  22-24 

Lied 

Een mens te zijn op aarde 

  
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde 

In deze wereldtijd 
dat is de dood aanvaarden, 



de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
2e lezing: Joh. 5, 1-10 
Lied 

 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 



De nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Sta op!- Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid,- 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

Overweging 

Muziek 

Voorbeden 

Acclamatie 

 

 

 

 

 

Stilte 

 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 



Vredeswens 

 

 

 

 

 

 

Tekst 
We kwamen hier op adem. 
We zochten naar wat licht 
Een woord van troost, een beetje hoop, 
Een droom, een vergezicht. 
 
We droomden hier van liefde 
We hebben moed gevraagd 
We zochten samen naar de kracht 
Die heel ons leven draagt. 
 
We vonden hier wat warmte. 
We waren niet alleen 
We nemen nu Gods zegen mee 
Voor ons en iedereen. 
 
Laten we nu op weg gaan 
Op weg naar de plaats waar je hoort. 
Op weg naar een wereld waar liefde kan groeien, 
Een wereld als tuin waarin vrede zal bloeien. 
Kom ga op weg en maak voort. 
 
Muziek 
 
Mededelingen : De volgende oecumenische viering is op 9 oktober . De collecte is 

voor de voedselbank  www.voedselbankdoetinchem.nl 

 
Zegen uit Burundi 
  
God zij met je 
Ga in vrede, je pad ligt open 
God gaat met je mee 
Hij helpt je hindernissen te overbruggen 
  

God zij met je 
Hij zal zorg voor je dragen 
Hij zal in je schaduw lopen 

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/


Hij legt zich bij je neer in je slaap 
Hij blijft met jou 
Moge jij bij Hem blijven 

 
Slotlied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ga dan op weg  

en ontmoet op je reis medemensen,  
geef aan eenieder  
al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan onder ‘t gaan  
zul je de ander zien staan  
en overschrijd je je grenzen. 

 
3.  Ga dan op weg  

en schud af al je twijfels en zorgen,  
ga en ontdek  
wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht  
altijd je ogen gericht  

 

 

 

 



Werkgroep Oecumene  De Wingerd  

 

“WIJ ZIJN MENSEN VAN DE WEG.   

ZOEKEND EN TASTEND NAAR ZIN.   

WIJ LATEN ONS INSPIREREN DOOR JEZUS VAN NAZARETH,  

DIE ONS ZIJN GEEST BELOOFT EN ONS OPENT VOOR DE ENE, DE 

ONNOEMBARE.   

WIJ VERLANGEN SPOREN VAN GOD IN ONS EIGEN LEVEN TE VINDEN.   

ZO BIEDEN WIJ ELKAAR EEN ONDERKOMEN EN BOUWEN WE AAN EEN 

BEWOONBARE WERELD. ”  

  

Vanuit deze verklaring houden we deze vieringen, waarbij wij elkaar 

kunnen blijven ontmoeten, ons kunnen blijven verdiepen in elkaar en 
leren van elkaars rituelen en gedachten rondom het Woord, en ons zo 

verder gesterkt weten in ons geloof.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De werkgroep Oecumene van de Wingerd wenst u een fijne vakantie. 


